
 ROČNÍKOVÁ PRÁCE - 6. třídy, 2021/22 
 VÝZKUMNÝ PROJEKT - ANKETA 

 ●  CÍL:  na naší škole (ve vaší třídě, ročníku, v určité  skupině lidí, ...) nebo v “uzavřené 
 skupině lidí” uspořádejte a vyhodnoťte anketu 

 ●  TERMÍN ODEVZDÁNÍ: 3. června 2022 

 ZADÁNÍ: 
 1.  Vytvořte PODKLADY pro anketu 

 a.  v google formulářích vytvořte min. 5 anketních otázek a k nim odpovídající 
 možnosti 

 b.  anketa bude anonymní pro min.10 respondentů 
 c.  otázka bude na úrovni (vyhněte se otázkám s rasistickou, xenofobní nebo 

 sexuální tématikou) 
 d.  otázky by měli být jednoznačně formulovány 
 e.  vzhled formuláře bude tematicky odpovídat vašim otázkám 

 2.  USPOŘÁDEJTE anketu  se svými spolužáky (ve třídě nebo  v ročníku), jinými lidmi 
 a.  sdílejte vytvořený online formulář se svými respondenty (vytvořte zkrácenou 

 URL) 
 b.  minimální počet odpovědí je 10 

 3.  VYHODNOŤTE anketu 
 a.  zpracujte grafické (grafy) a textové podklady pro leták (slovní hodnocení) 

 prezentaci 

 4.  Vytvořte  LETÁK  , který se bude týkat vyhodnocení vaší  ankety 
 a.  použijte grafický editor (Inkscape, Google Kresba, jiný), leták bude velikosti 

 A4 
 b.  v letáku zpracujte výsledky vaší ankety 
 c.  leták bude obsahovat především: 

 i.  kdy anketa probíhala, kdo byli respondenti (např. žáci šestých ročníků 
 ZŠ Máchovo nám.) 

 ii.  anketní otázky a procenta jednotlivých odpovědí od respondentů 
 iii.  zkrácenou adresu na online formulář 

 d.  leták bude graficky upraven vzhledem k tématu vašich otázek 
 e.  bude obsahovat alespoň jednu vámi nakreslenou „tématickou“ grafiku 
 f.  jestliže budete používat grafické materiály stažené z internetu, je nutné uvést 

 její zdroj 
 g.  leták vytiskněte (stačí ČB) 

 5.  Vytvořte  PREZENTACI  v libovolném editoru prezentací 
 a.  1. str.: název ankety + autor, datum, ZŠ a MŠ Děčín IV, 2021/22 
 b.  2 (+). str.: info k anketě: datum, kdo byli respondenti; položené otázky 

 vyhodnocení ankety (grafy a textový komentář) 
 c.  3. str.: poděkování, rozloučení, kontakt 
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 d.  v prezentaci bude použita vlastní animace 
 e.  vzhled (barvy, písmo, pozadí, ...) je libovolný 

 6.  ODEVZDÁNÍ PRÁCE: 
 A.  vytištěný formulář s anketou + plakát (obě stačí ČB) 
 B.  elektronicky: všechno 

 ○  vytvořte složku na google disku “Ročníková práce 2021/22 -  Příjmení  ”, do 
 které nahrajte všechny soubory k odevzdání (anketní formulář, plakát, 
 prezentaci) a sdílejte ji s radek.spata@machovka.cz 

 HODNOCENÍ: 

 1.  splnění všech podmínek zadání: 80 % 
 2.  vizuální podoba (přehlednost, použité barvy, „působení“ grafiky,...), úroveň ankety: 20 

 % 

 TĚŠÍM SE NA VAŠE PRÁCE! 

 Potřebujete poradit? Kdysi někdo řekl: „Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní...“. 

 HLEDEJTE CESTY KE ZDÁRNÉMU VYTVOŘENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU. 

 PŘEJI PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A SNAD I NĚJAKÉ POUČENÍ. 

 p.s. – Své kroky na cestě k vytvoření projektu se mnou můžete konzultovat osobně nebo mi 
 napsat na radek.spata@machovka.cz. Nejdříve se ale podívejte, jestli odpověď naleznete na 
 internetu. Díky ;) 
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